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Vybavuje: Mgr. Forraiová 
tel. č.: 053/44 11 825 
e-mail : blanka.forraiova@minv.sk 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
štátna vodná správa 

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča 

Levoča, 29.04.2019 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miesme príslušný 
orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 1 
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podľa ust. § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) orgán štátnej vodnej správy a zároveň ako špeciálny stavebný úrad podľa§ 61 písm. c) 
vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe žíadosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti , 
a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad zo dňa 02.04.2019 o vydanie stavebného - vodoprávneho 
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, po vykonanom stavebnom - vodoprávnom konaní podľa 
§ 73 vodného zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71II967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodol takto: 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, 
ICO: 36 485 250 

povoľuje 

podľa § 26 ods. (!) vodného zákona v spojení s ustanovením § 66 stavebného zákona 
uskutočnenie vodnej stavby: „Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča", ktorá bude realizovaná 
na pozemkoch v KN pare. reg. „C'' č.: 491211, 4912/2, 4912/5, 4912/6, 4912/7, 4912/8, 4912/9, 
4912/10, 4912/20, 4912/24, vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Hraničná 
662/ 17, 058 89 Poprad, v k.ú. Levoča, okres Levoča, podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracoval v decembri 2016 Ing. Ivan Chabaľ - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.: 1774*Z*2-2, 
Čovdesign, s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava. 

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby sa vydáva pre Podtatranskú vodárenskú 
spoločnost', a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250 a v zmysle § 70 stavebného 
zákona je záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

V súlade s ustanovením § 26 ods. ( 4) vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne stavebným 
povolením podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona. 



t 

A. Popis technického riešenia povol'ovanej stavby: 

Predmetom stavby sú rekonštrukčné a stavebné práce v areáli existujúcej ČOV Levoča, 
konkrétne zvýšenie kapacity a účinnosti existujúcej ČOV. Projekt uvažuje s výstavbou nového stupňa 
hrubého a jemného mechanického predčistenia, biologického čistenia vrátane dosadzovacích nádrží, 
dúchame spojenej s novou prevádzkovou budovou a strojovne odvodňovania kalu spolu s krytou 
skládkou kalu. Z prevádzky budú po rekonštrukcii vyradené tieto objekty: celý stupeň mechanického 
predčistenia, nitrifikácia, dosadzovacia nádrž, stará dúchareň . Ostatné objekty sa po rekonštrukcii 
budú využívať aj naďalej. 

Členenie stavebných objektov a prevádzkových súborov: 

Stavebné objekty: 

- SO-O 1 Príjmová komora žumpových vôd 
- S0-02 Mechanické predčistenie 
- S0-03 Čerpacia stanica 
• so~04 Združený objekt biologického čistenia 
- S0-05 Združený objekt dúchame a prevádzkovej budovy 
- S0-06 Dávkovanie síranu železitého 
- S0-07 Dosadzovacie nádrže 
- S0-08 Nádrže kalového hospodárstva 
- S0-09 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu 
- SO-1 O Krytá skládka kalu 
- SO-1 1 Čerpacia stanica kalových vôd 
- S0-12 Merný žľab 
- S0-13 Prepojovacie potrubia 
- S0-14 Kanalizácia 
- SO-15 Rozvody úžitkovej vody 
- S0-16 Rozvody pitnej vody 
- S0-17 Káblová pripojka VN 22 kV 
- S0-18 Trafostanica 
- S0-19 Sekundárne káblové rozvody NN 
- S0-20 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava 
- S0-21 Komunikácie a spevnené plochy 

Prevádzkové súbory: 

- PS-01 Mechanické predčistenie a prečerpávanie odpadových vôd 
- PS-02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu 
- PS-03 Dosadzovacie nádrže 
- PS-04 Kalové hospodárstvo 
- PS-05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
- PS-06 MaR a ASRTP 
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B. Záväzné podmienky povolenia na uskutočnenie stavby: 

l. Investorom stavby je Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, 
IČO: 36 485 250. 

2. Vodná stavba: „Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča" , bude realizovaná na pozemkoch 
v KN pare. reg. ,,c'' č.: 4912/1, 4912/2, 4912/5, 4912/6, 491217, 491 2/8, 4912/9, 4912/10, 
4912/20, 49 12/24, vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s„ Hraničná 662/17, 
058 89 Poprad, v k.ú. Levoča, okres Levoča. 

3. Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej špeciálnym stavebným 
úradom v stavebnom - vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 
nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia. 

4. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 zákona 
č. 7 l/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

S. Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota pät' rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. 
6. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenjsko stavbu označiť štítkom 

„Stavba povolená" s údajmi: a) označenie stavby, b) označenie stavebníkov, c) kto stavbu 
realizuje, d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby, t) meno stavebného 
dozoru a ponechať ho na viditel'nom mieste až do kolaudácie stavby. 

7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vodného zákona, stavebného zákona, 
ich vykonávacích vyhlášok, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať 
o ochranu zdravia na stavenisku. 

8. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. (2) písm. h) stavebného zákona, oznámiť 
povoľujúcemu úradu učatie stavby. Tunajší úrad si vyžaduje toto vykonať pfsomnou formou. 

9. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou 
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie 
vybraných geodetických a kartografických činnosti autorizovaným geodetom. Podľa ust. § 75a 
ods. ( 4) stavebného zákona, doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník 
povoľujúcemu úradu pri kolaudácii. 

10. Použiť vhodné stavebné výrobky podľa zákona NR SR č. 90/ 1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, 
v znení neskorších predpisov. 

11. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky v zmysle § 48 
stavebného zákona. 

12. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a pri súbehu a križovaní 
s nimi dodržať podmienky stanovené STN 73 6005. 

13. Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia. 
14. Stavebný materiál a zariadenie staveniska untiestniť na vlastnom pozemku. 
15. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné 

a významne by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy. 
16. Zhotoviteľ zodpovedá za povodňovú ochranu na danom úseku až do doby odovzdania objektov 

do užívania. 
17. Investor po skončení prác je povinný uviesť pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to 

nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných 
predpisov o náhrade škody. 

18. Odpady vzniknuté zo stavebnej činnosti zhodnotiť alebo zneškodniť v súlade so zákonom 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
lJOČas výstavby viesť evidenciu o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 

19. Dodržať podmienky Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej 
správy odpadového hospodárstva, Námestie Majstra Pavla 59, 054 O l Levoča uvedené vo 
vyjadrení Císlo: OU-LE-OSZP-201 7/000769-002/HE zo dňa 02.06.2017: 

• Podľa § 77, ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku 
uskutočňovania stavebných a demolačných prác, vykonávaných pre právnické osoby alebo 
fyzické osoby - podnikateľov je ten, pre koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 
Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené 
práce vykonáva. 
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• Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní 
povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. 

• Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podl'a druhov a zabezpečí odpady pred ich 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri nakladaní s nimi 
nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov a nedochádzalo 
k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu. 

• Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené. Okolie 
objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov. 

• Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. 
• Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným 

nakladal' s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
• Požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým dokladom 

o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa§ 99 ods. 1 písm. b) bod 
5 zákona o odpadoch. 

20. Dodržať podmienku Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o živocné prostredie, štátnej 
správy ochrany ovzdušia, Námestie Majstra Pavla 59, 054 O 1 Levoča uvedenú v súhlase Číslo : 
OU-LE-OSZP-2018/001004-004NI zo dňa 26.10.2018: 
• Počas prevádzky dodržiavať platnú legislatívu SR v oblasti ochrany ovzdušia. 

21. Dodržať pripomienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesta 56, 82 1 O 1 
Bratislava, uvedené v odbornom stanovisku č. 1542/3/2018 zo dňa 11.04.2018, o.i. aj: 
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné 
doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 

• Oceľové rebríky je potrebné riešiť v zmysle STN 74 3282, § 9 Vyhlášky č. 59/1982 Zb. 
• V predmetnej projektovej dokumentácii odporúčame doplniť zatriedenie tlakových zariadení 

„2x500 1 tlakové nádoby automatickej čerpacej stanice" v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. 
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré p'ri užívaní 
stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení 
môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

22. Dodržať podmienky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti , a.s„ Hraničná 662/17, 
058 89 Poprad, uvedené vo vyjadrení č.: 13567/2018-ĽJU, 19680/2018-ĽJU zo dňa 
19.09.2018: 

• Riadenie dávkovania síranu železitého žiadanie doplniť a možnosť dávkovania siranu 
železitého podľa koncentrácie P-PQ4 nameranej analyzátorom P-PQ4, ktorý má byť podľa 
projektu nainštalovaný v mernom profile na odtoku z ČOV a zároveň podľa prietoku 
odpadovej vody nameranom v mernom profile č. 2 (prítok vody na biologické čistenie). 

• V projektovej dokumentácii doplniť o voliteľné riadenie v závislosti od nasledujúcich 
nameraných parametrov: 
- koncentrácia N-NOJ v nitrifikácii 
- koncentrácia N-N01 v denitrifikácii 
- rozdiel medzi koncentráciou N-N03 v nitrifikácii a koncentráciou N-NOJ v denitrifikácii 
- recirkulačný pomer prietoku interne recyklovaného kalu ku prietoku odpadovej vody 
pritekajúcej na biologický stupeň 
Požadované riadenie interného recykluje zrealizované na ČOV Kežmarok. 

• Žiadame, aby sa na operátorské pracovisko riadiaceho systému prenášali z deklaračnej 
odstredivky aj nasledujúce údaje: aktuálne diferenciálne otáčky, aktuálny točivý moment. 

• Žiadame, aby flokulačná stanica pre dekantačnú odstredivku bola technicky vybavená tak, 
aby umožňovala prípravu roztoku flokulantu nielen z prášku ale aj z emulzie. 

• Žiadame doplniť dávkovacie čerpadlo na dávkovanie odpeňovača do kalovej vody odtekajúcej 
z dekantačnej odstredivky. Odpeňovač navrhujeme dávkovať priamo zo suda, v ktorom 
sa odpeňovač dodáva, do lievika umiestnenom na zvislom potrubí kalovej vody odtekajúcej 
z dekantačnej odstredivky. 
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• Žiadame doplniť meranie množstva kalovej vody vyčerpanej z nádrže kalovej vody na prítok 
čov. 

• Do súhrnnej technickej správy do časti „3.5. Návrhové parametre vypočítané pre kalovú linku 
ČOV" žiadame doplniť návrhové parametre strojného zahustenja kalu. 

23. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, uvedené 
v záväznom stanovisku Číslo: KPUP0-2019/6389-2113826/Pl zo dňa 21.02.2019: 

• Vzhľadom k tomu, že pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť 
k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame písomné 
ohlásenie začiatku výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej 
s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. 

• Ak v priebehu výkopových prác v mieste stavby dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu, 
dodávateľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia KPÚ Prešov zastaviť tie práce, ktoré 
ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. KPÚ Prešov rozhodne o ďalšom postupe úpravy 
najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu. 

• Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov, pracovisko Levoča najneskôr druhý deň 
po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 

• Štátny pamiatkový dohľad v priebehu realizácie úpravy nehnuteľností v ochrannom pásme 
bude podľa ustanovenia§ 32 ods. 13 pamiatkového zákona vykonávať KPÚ Prešov. 

• Každú závažnú zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné vopred 
prerokovať a odsúhlasiť KPÚ Prešov. 

24. Stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. 
o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

25. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie 
sa podľa § 79 stavebného zákona začína na návrh stavebníka. 

26. Dokončenie vodnej stavby oznámi stavebník špeciálnemu stavebnému úradu a podá návrh 
na kolaudáciu vodnej stavby. 
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží doklady vyplývajúce 
z podmienok tohto povolenia a v zmysle ustanovení§ 17 a 18 vyhlášky Mžp SR č. 453/2000 
Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, K návrhu na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia o.i. pripojí aj: 

• majetkovoprávne doklady, ktorými sa stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo 
stavby, alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, v súlade s ust. § 139 ods. (1) stavebného 
zákona (ak došlo k zmene), 

• kópiu právoplatného stavebného - vodoprávneho povolenia, 
• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom - vodoprávnom konaní, 
• porealizačné zameranie vodnej stavby, 
• zápis o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, 
• správu stavebného dozoru, 
• stavebný denník, 
• potvrdený stavebný projekt s prípadnými schválenými zmenami, prípadne projektom skutočne 

realizovanej stavby, 
• doklady o výsledkoch predpís~ných skúšok (atesty, certifikáty, tlakové skúšky, komplexné skúšky 

technologického zariadenia COV, revízna správa elektrického zariadenia ČOV, osvedčenie 
o akosti a kompletnosti ČOV, skúšky vodotesnosti nádrží, kanalizačných potrubí, atď.), 

• evidenciu o nakladaní so stavebnými odpadmi počas výstavby vodnej stavby, o ich zhodnocenl 
a zneškodnení, 

• Prevádzkový poriadok vodnej stavby vypracovaný podľa ON 73 6710, 
• súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pre vydanie rozhodnutia na užívanie stavby 

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „ČOV" (V ARPZ: 0780117), vydaný príslušným 
orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, 
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• stanovisko príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) 
bod S zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov o spôsobe zabezpečenia zneškodnenia, resp. zhodnotenia odpadov 
vznikajúcich pri realizácii stavby, 

• stanovisko príslušného orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 

§ 38 ods. 4 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 
zákonov, ak k navrhovanej činnosti vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané 
v zisťovacom konaní, atď„ 

K projektu pre vydanie stavebného povolenia vodnej stavby sa bez pripomienok vvjadrili: 

1. Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 O l Levoča - stavebný úrad, záväzné stanovisko 
v súlade s§ 140b stavebného zákona Číslo: SÚ 1044/3895/ 19 zo dňa 22.02.2019, 

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 O 1 
Levoča, stanovisko číslo: ORHZ-LEl -344-00112018 zo dňa 15.06.2018 

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 OJ 
Levoča, stanovisko číslo: ORHZ-LE2-2018/507-001 zo dňa 09.10.2018 

C. Všeobecné ustanovenia: 

l. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď toto 
povolenie nadobudlo právoplatnosť. 

2. Orgán štátnej vodnej správy môže, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeniť alebo zrušiť podmfonky 
rozhodnutia - § 73 ods. (12) vodného zákona. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V stavebnom - vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastnikov konania voči vydaniu 
stavebného povolenia. 

Odôvodnenie 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662117, 058 89 Poprad, podala na Okresný 
úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 02. apríla 2019 
žiadosť vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: ,,Dobudovanie a intenzifikácia 
ČOV Levoča", ktorá bude realizovaná na pozemkoch v KN pare. reg. „C" č.: 4912/1, 4912/2, 4912/5, 
4912/6, 4912/7, 4912/8, 4912/9, 4912/ 10, 4912/20, 4912/24, vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Hraničná 662/l 7, 058 89 Poprad, v k.ú. Levoča, okres Levoča, podľa projektovej 
dokumentácie, ktorú rypracoval v decembri 2016 Ing. Ivan Chabaľ - autorizovaný stavebný inžinier, 
reg. č.: 1774*Z*2-2, Čovdesign, s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava. Dňom podania bolo podľa 
§ 18 zákona č. 71 /1 967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
začaté konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Mesto Levoča, Námestie 
Majstra Pavla 4, 054 O l Levoča - stavebný úrad, vydalo dňa 22.02.2019 v zmysle ustanovenia 
§ 39a ods. (3) písm. d) zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon) záväzné stanovisko pod Číslom: SÚ 1044/3895/19, v zmysle 
ktorého upúšťa od vydania územného rozhodnutia pre uvedenú vodnú stavbu. 
K žiadosti o stavebné - vodoprávne povolenie boli doložené nasledovné doklady: 
dve sady projektovej dokumentácie, 
3 x potvrdenie o úhrade správneho poplatku zo dňa 21.03.2019, 
záväzné stanovisko Číslo: SÚ 1044/3895/ 19, vydalo Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 
Levoča - stavebný úrad dňa 22.02.2019, 
Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 680 zo dňa 20.03.2019, 
Kópia katastrálnej mapy zo dňa 06.02.20 l 9. 
Vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácii a vlastníkov a správcov sieti: 
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Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového 
hospodárstva, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, vyjadrenie Číslo: OU-LE-OSZP-
2017/000769-002/HE zo dňa 02.06.2017, 
Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, 
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, súhlas Číslo: OU-LE-OSZP-2018/001004-004/VI zo dňa 
26.10.2018, 
Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, Námestie 
Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, vyjadrenie Číslo: OU-LE-OSZP-2017/00761-002/FB zo dňa 
20.06.2017, 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 
Levoča, stanovisko číslo: ORHZ-LEI-344-001 /2018 w dňa 15.06.2018, 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 O 1 
Levoča, stanovisko číslo: OR HZ-LE2-2018/507-001 zo dňa 09 .10.2018, 
Technickej inšpekcie, a.s„ Trnavská cesta 56, 821 O 1 Bratislava, odborné stanovisko č . 1542/3/2018 
zo dňa 11.04.2018, 
Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s„ Hraničná 662117, 058 89 Poprad, vyjadrenie 
č.: 13567/2018-ĽJU, 19680/2018-ĽJU zo dňa 19.09.2018, 
Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, záväzné stanovisko Číslo: 
KPUP0-2019/6389-2/138261Pl zo dňa 21.02.2019, 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p„ Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 
Košice, stanovisko číslo: CS SVP OZ KE 1891/201 7/161 zo dňa 18.09.2017, 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p„ Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 
Košice, stanovisko číslo: CS SVP OZ KE 3098/2018/2 dňa 27 .07.2018, 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, 
rozhodnutie Číslo: 3772/05 - 1.6 /mv zo dňa 9.2.2006, právoplatné dňom 28.2.2006, 
Krajského úradu životného prostredia v Prešove, odbor kvality životného prostredia, Námestie mieru 
2, 081 92 Prešov, vyjadrenie číslo: 1/2010/00621-005/Dr zo dňa 16.4.2010. 

Orgán štátnej vodnej správy postupujúc podľa ust. § 73 ods. (l) vodného zákona a § 61 
stavebného zákona oznámil listom Číslo: OU-LE-OSZP-2019/000442-004/FB dňa 03.04.2019 začatie 
stavebného - vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby 
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a zároveň v súlade s § 21 správneho poriadku 
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deň 26. apríl 2019, so stretnutím 
pozvaných v mieste stavby v areáli Čistiarne odpadových vôd Levoča, v k.ú. Levoča, okres Levoča. 
Orgán štátnej vodnej správy upozornil účastníkov konania, aby svoje námietky uplatnili najneskôr pri 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Orgán štátnej vodnej správy umožnil podľa ust. § 33 
ods. (2) zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
účastníkom konania a zúčastneným osobám, aby sa k podkladom pre rozhodnutie, nedostatkom v ňom 
uvedeným ako aj spôsobu zistenia vyjadrili, resp. navrhli jeho doplnerue, navrhli dôkazy a ich 
doplnenie a kládli svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke. Dotknuté 
orgány boli povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje 
námietky účastníci konania. V určenej lehote bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené oznámenie 
o neúčasti od Inšpektorátu práce, Konštantínova 6, 080 O l Prešov, číslo: ODDBOZPII/KON 
2019/2559/5099 zo dňa 10.04.2019. Zo strany ostatných účastníkov konania, dotknutých orgánov 
a organizácii neboli ku dňu ústneho pojednávania doručené žiadne vyjadrenia ani stanoviská a neboli 
vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

Ústneho pojednávania sa zúčastnili : Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s„ Poprad, 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s„ Poprad, Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p„ OZ Košice, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia a orgán štátnej vodnej správy. Na ústnom 
pojednávaní bolo prerokované nasledujúce: orgán štátnej vodnej správy oboznámil prítomných 
s predmetom konania a vykonal miestnu ohliadku stavby. Z uskutočneného ústneho pojednávania bola 
vypracovaná zápisnica o ústnom pojednávaní Číslo: OU-LE-OSZP-2019/000442-007/FB. 
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Orgán štátnej vodnej správy v sLavebnom - vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť 

s dokladmi z hľadiska ustanovenia § 62 stavebného zákona, ako aj z hľadiska vodohospodárskych 
záujmov. Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti, predloženého projektu, predložených vyjadrení, 
stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov a na základe výsledku miestneho šetrenia a ústneho 
pojednávania orgán štátnej vodnej správy konštatoval, že posudzovaná vodná stavba, ktorá 
je predmetom povolenia je v súlade s verejnými záujmami, predovšetkým zdravia ľudí a životného 
prostredia, neohrozuje práva ani záujmy iných a nie sú mu známe skutočnosti , ktoré by bránili vydaniu 
povolenia. Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 
Orgán štátnej vodnej správy rozhodoval podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona 
a v súlade s 73 vodného zákona. Pri tom sa riadil§ 33, § 46 a§ 47 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom 
konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z.z. (vyhláška), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti 
o živomé prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod Číslom: OU-LE-OSZP-2015/001328-004/FB 
dňa 29.12.2015, právoplatné dňom 29.01.2016, ktorým bolo povolené vypúšťanie odpadových vôd 
prečistených v mechanicko - biologickej ČOV Levoča a povolené vypúšťanie odľahčovaných vôd 
do vodného toku Levočský potok podľa § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona, s platnosťou 

povolenia na osobitní užívanie vôd do 31.12.2020, ostávaj naďalej v platnosti bez zmien. 

V priebehu stavebného - vodoprávneho konania neboli podané žiadne námietky ani návrhy 
zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácii, ktoré by bránili vydaniu povolenia, 
stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania boli skoordinované a zahrnuté 
do podmienok rozhodnutia, preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Podľa zákona NR SR č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol podľa 
Položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zaplatený správny poplatok v hodnote 800 €, 
zaevidovaný v knihe správnych poplatkov pod číslom 8/2019. 

Poučenie o odvolaní: 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 
oznámenia tohto rozhodnutia, podanlm na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 O 1 Levoča. 

Toto rozhodnutie je podl'a § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 
právoplatnosti. 

Mgr. B lanka Forraiová 
vedúca odboru 
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Doručí sa 

1. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/ 17, 058 89 Poprad 

Na vedomie 

1. Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 O 1 Levoča 
2. Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 O 1 Levoča - stavebný úrad 
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
4. Čovdesign, s.r.o., Ing. Ivan Chabaľ, Strojnícka 34, 821 05 Bratislava - projektant 
5. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 O 1 Bratislava 
6. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 O 1 Prešov 
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
8. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad 
IO. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 

Levoča 

11. Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 
054 01 Levoča (štátna správa odpadového hospodárstva) 

12. Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 
054O1 Levoča (štátna správa ochrany prírody a krajiny) 

13. Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 
054 O 1 Levoča (štátna správa ochrany ovzdušia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie) 

14. 2 x pre spis 
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Informatívne overenie podpisu a pečatí 

Informatívne overenie podpisu a pečatí 
V; tupncó Struktúra 

Typ 

Poeet podplsaných objektov 

Počet podpisov 

Súbo1 

Formát súboru 

Podpis 

Výsledok overenia podpisu 

Kód staw overenia 

Popis staw overenia 

Kód výsledku overenia 

Tntormácie o Podl)JSe 

Identifikátor podpisu 

Deklarovaný dátum a čas podpisu 

(UTC) 

DMum a čas časove) pečiatky 

(UTC) 

Dátum a čas overenia (UTC) 

F onnät podpisu 

Typ podpisu 

l eglSlatÍVlly typ podl)lSU 

Kód 

Obsahuje časovú pečiatku 

Informácie o certifikáte 

Vydávalel 

Sériové číslo 

Subjel<I 

Platnosť od (UTC) 

Plalnost do (UTC) 

Informácie o mandáta 

Typ certifikátu 

Kód 

Popis 

Loznam podpísaných objektov 

ASIC 

ASiC·E 

Platna 

o 

SIGID-b89ff06-4-7a5b-4468..ace2-bac93d1e36ab 

29.04.2019 08:30 

29.04.2019 08:31 

29.04.2019 12:56 

XAdES Basellne profile 

XadeaBPLevelT 

Áno 

C=SK,L•Bratlalava,SERIALNUMBER•NTRSK-36976946,0-0isig a.s.,OU•ACA-307-2007· 
2,CN=CA Olslg QCA3 

82382135184341920131291 

CN=MANDATAR Mgr. Blanka Forraiova OPRAVNENIE 
1109,GIVENNAME•Blanka,SURNAME• Fomiova,SERIALNUMBER=IDCSK· 
717313,0-MANOANT Okresny urad Levoca,OU:Veduci odboru okreaneho 
uradu,L•Lavoca,C•SK 

22.05.2018 13:24 

22.05.2019 13:24 

<?xml verslon•"1.0" enc0dlng•"u1f.18"?> <Man<1at8Cartificatalnlo 
xmlna:xad•" http:Jlwww.W3.org/2001/XMLSchema'' 
xmlns:xsl="http://www.W3.org/2001/XMLSchema-lnatance''> <Cllent> <CartRula> 
<Type>Subject</Type> <Key>O<J)(ey> <Value>MANDANT Okrtany urad 
Levoce<Nalue> </CertRule> </Cllant> <Mandatary> <CertRule> <Type>Subject</Type> 
<Key>CN</Key> <VallHl.>MANDATAR Mgr. Blanka Forralova OPRAVNENIE 
1109<Nalue> </CertRule> <CertRula> <Type>Subject</Type> <Key>GIVENNAME</Key> 
<Value>Blanka<Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> 
<Key>SURNAME<JKey> <Vatue>Forralova<Nalue> <ICertRule> <CertRule> 
<Type>Subject</Type> <Key>SERIALNUMBER<JKey> <Value>IDCSK-717313<Nalue> 
<JCartRule> <CartRula> <Type>Subject<ITypt> <Key>OU</Key> <Value>Vaduci odboru 
okreaneho uradu<Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> 
<Key>L</Key> <Value>Levoca<Nalut> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> 
<Key>C<JKey> <Value>SK<Nalue> </CertRule> </Mandatary> <Mandate> <CertRule> 
<Type>CartlflcataPolicy</Type> <Key>1.3.158.36061701.1.1.1109</Key> <Value>SK: 
Opravnenle 1109, Vaducf Odboru okreanaho uradu, podla f 9 zakona c. 27212016 Z. 
z:.<Nalue> </CertRule> <CertRule> <Type>CertificatePofk:y</Type> 
<Kay>1.3.158.36061701.1.1.1109</Key> <Value>SK: S 2 zakona c. 180/2013 Z. z. o 
organlzacil miestnej statnej spravy, Zakon c. 5512017 Z. z. o statnej 1luzbe<N1lue> 
</CertRule> <IMandate> </MandateCartificatelnlo> 

3 

SK kvalifikovaný manditny certlflkAI pre elektronický podpis ulotený na QSCD 
uriadenl 
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____ - -···-·" „.., v v c1 cme poap1su a pečatí 

Referenda 

Podpisaný obJekt 

Referencia 

Mimetype 

Názov súboru 

C00.2176.214.2.2411364 

C00.2176.214.2.2411364 

appllc:atlon/pdf 

C00.2176.214.2.2411364 

ôalšrc rnformác1e o podpísano111 obJekte 

Popis POF 

Identifikátor 

Výsledok validácie Ob)ektu 

Výsledok 

http:llwww.1dob<l.com 

Platný 
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Podtatranska voclarenska 
prevadzkova spoloEnost a.s. 

PVS a.s. 
Hraniona 662/17 
Ing. Laptansk9 
058 89 POPRAD 

Va. list znatky / zo dila 
I 1750/2017/1S/13 

N8a znadka 
11750/2017-VR-V-Al IA 

1557512017-VR-V-AHA 

Vybavujc / linka 
Ing. Anna Harabinova 
Ing. Viktor Hayden Csc. 
Ing. Viera Lichvarova 
Ing. Styk Marian 

V Poprade 

6.6.2017 

Vec : „ Dobudovanie a intenzifikacia COV Levoda „ PD pre stavebne povolenie -
vyjadrenie 

Listom zo dna 5.6.2017 ste nas pobadali o vyjadrenie k PD „ Dobudovanie a intenzifikacia 
COV Levoaa. 
Vlastnikom a investorom stavby COV Levoda bude PVS a.s., Poprad. 
Generalny projektant COV je COVDESIGN s.r.o., Strojnicka 34, 821 05 Bratislava. 
Zodpovedn9 projektant technologickej easti je Ing. Zmeeek R., Oovdesign s.r.o., Bratislava a 
zodpovedn9 projektant stavebnej east' Ing. Katreneik, Dep6nia s.r.o. 

Predmetom predlo2enej PD je rekonttrukcia existujucej COV Levoaa z hl'adiska zv9tenia 
jej 	kapacity a beinnosti Oistenia odpadov9ch \fed. Ciel'om projektu je navrh optimalneho 
technickeho rietenia z pohl'adu investion9ch a prevadzkov9ch nakladov COV - vytvoria sa 
predpoklady pre zleptenie uoinnosti oistenia OV pri zni±enej energetickej naroanosti eistiaceho 
procesu a pri suaasnom naraste kapacity COV. 
Zaroven bude zabezpeeena kvalita vyeistenej vody na COV na urovni po2iadaviek NV SR a. 
269/2010 Z.z., resp. vodohospodarskeho organu. 
Rekonttrukcia COV bude prebiehat' za prevadzky. V areali COV sa v ramci rekonttrukcie vybudujii 
nova stavebne objekty. Projekt uva2uje s v9stavbou noveho stupria hrubeho a jemneho 
mechanickeho predoistenia, biologickeho eistenia vratane dosadzovacich nadr2i, dOcharne 
spojenej s novou prevadzkovou budovou a strojovne odvodriovania kalu spolu s krytou skladkou 
kalu. Pre potreby technolOgie sa buclu d'alej vyu'iivat objekty nadr2e kaloveho hospodarstva, 
kalove polia a CS kalov9ch vOd vratane havarijnej nadrte kalov9ch ved. 

Z prevadzky bud6 po rekonttrukcii vyradene tieto objekty: ce19 stupen mechanickeho predeistenia, 
nitrifikacia, dosadzovacia nadri", stara ducharen. Ostatne objekty sa po rekonttrukcii budu vyu2ival 
aj nad'alej. 
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Stavba sa den' na tieto stavebne objekty a prevadzkove subory 

Stavebne objekty 
- S0-01 Prijmova komora 2umpov9ch vod 
- SO-02 Mechanicke predoistenie 
- SO-03 Oerpacia stanica 
- SO-04 Zdru2en9 objekt biologickeho oistenia 
- SO-05 Zdru2en9 objekt ducharne a prevadzkovej budovy 
- SO-06 Davkovanie siranu 2eleziteho 
- SO-07 Dosadzovacie nadr2e 
- SO-08 Nadr2e kaloveho hospodarstva 

SO-09 Strojovria zahustenia a odvodnenia kalu 
SO-10 Kryta skladka kalu 

- SO-11 Cerpacia stanica kalov9ch vod 
SO-12 Mern9 2I'ab 
SO-13 Prepojovacie potrubia 

- SO-14 Kanalizacia 
SO-15 Rozvody 02itkovej vody 

- SO-16 Rozvody pitnej vody 
- SO-17 Kablova pripojka VN 22 kV 
- SO-18 Trafostanica 
- SO-19 Sekundarne kablove rozvody NN 
- SO-20 Vonkaj§ie osvetlenie a uzemnovacia sustava 
- SO-21 Komunikacie a spevnene plochy 

Prevadzkove subory 
PS-01 Mechanicke predoistenie a preeerpavanie odpadov9ch vod 
PS-02 Biologicke aistenie a rozvod tlakoveho vzduchu 

- PS-03 Dosadzovacie nadr2e 
PS-04 Kalove hospodarstvo 

- PS-05 Prevadzkov9 rozvod silnopruclu 
- PS-06 MaR a ASRTP 

Navrhovana koncepcia predstavuje v9stavbu nov9ch technologick9ch celkov mimo jestvujOce 
fungujOce linky oistenia. To umo2riuje realizovat' v9stavbu nov9ch objektov bez nutnosti odstavky 
jestvujOcich funkOn9ch strojovni. Pooas realizacie stavby by nemalo clojst k v9raznernu 
obmedzeniu kapacity a kvality eisten9ch OV. 

K predlo2enej PD Vam zasielame nasledujuce vvjadrenie : 

1. Na zaklade zaverov z vodopravnych konani 2iadame, aby limitne „p" hodnoty ukazovatel'ov 
zneaistenia odpadov9ch vyptAt'an9ch z COV Levo6a boli stanovene v takej v9§ke, aby kvalita 
povrchov9ch vod v recipiente Levoosk9 potok po zmie§ani s odpadov9mi vodami vypCIM'an9mi 
z COV bola v sUlade s imisn9mi limitmi uveden9mi v prilohe 6.5 k NV 6.269/2010 Z.z.. 
Limitne „p" hodnoty ukazovatel'ov zneoistenia odpadov9ch vod vypugan9ch z COV Levooa 
uvedene v projektovej dokumentacii nie su v sOlade s prilohou 6.5 k NV 6.269/2010 Z.z.. 
Kvalita povrchov9ch vod v recipiente Levoask9 potok po zmieani s odpadov9mi vodami 
vyptAtan9mi z COV toti2 prekraouje imisne limity uvedene v prilohe 6.5 k NV 6.269/2010 Z.z. 
v pripade v'§etk9ch limitovan9ch ukazovatel'ov zneoistenia vyptAt'an9ch odpadov9ch vod 
(okrem ukazovatel'a nerozpustene latky, pre ktor9 v prilohe 6.5 k NV 6.269/2010 Z.z. nie je 
stanoven9 imisn9 limit). 

2. V „ SOhrnnej technickej sprave" ako aj v technickej sprave k „PS-01 Mechanicke predoistenie 
a preeerpavanie odpadov9ch vod" sa uvadza, Ze plavajOce neeistoty a tuky zachytene 



✓ kompaktnom zariadeni KZ1 budU dopravovane priebe2njtm zavitovkovjtm dopravnikom 
1ZD1 do vanoveho kontajnera 1VK1. Pritom z vjtkresovej dokumentacie vyplyva, 2e plavajOce 
neOistoty a tuky mO2u byt' pomocou zavitovkoveho dopravnika 1ZD1 dopravovane iba do 
kontajnera 1VK2 . 

3. V „ Suhrnnej technickej sprave" ako aj v technickej sprave k „PS-04 Kalove hospodarstvo" sa 
uvadza, 2e na spoloenom vjttlaonom potrubi tlakoveho vzduchu bude nain§talovanjt 
elektromagnetickjt ventil 4MV1 pre zabezpeeenie automatickej regeneracie prevzdu§novacich 
elementov. Pritom z vjtkresovej dokumentacie vypljtva, 2e predmetnjt elektromagnetickjt ventil 
ma oznaoenie 4MV3. 
Riadenie davkovania siranu 2eleziteho 2iadame dopinit o mo2nost.  davkovania siranu 
2eleziteho aj podl'a koncentracie P-PO4 nameranej pomocou analyzatora P-PO4, ktorjt bude 
nain§talovan9 v mernom profile na odtoku z COV. 
Do ka2dej z oboch regeneraenjtch nadr2i kalu '±iadame dopinit' sondu na meranie 
koncentracie 	nerozpustenjtch 	latok. 	Udaj 	o koncentracii 	nerozpustenych 	latok 
✓ regenerovanom kale bude zarovern poskytovat' informaciu o koncentracii vratneho kalu 
pochadzajtkeho z dosadzovacich nadr2i, ked'2e celjt objem vratneho kalu z prisluenej 
dosadzovacej nadr2e bude zausteq iba do prislu§nej nadr2e regeneracie kalu. (Koncentracie 
kalu v regeneracii kalu je merana pomocou sondy aj na COV Ke2marok a aj na COV Spraska 
Nova Ves). 
Meranie koncentracie N-NO3 2iadame umiestnit' na koniec druhej denitrifikaonej nadr2e a nie 
do prvej denitrifika6nej nadr2e nadr2e ako to vypljtva z vjtkresovej dokumentacie. 
Na koniec nitrifikaenej nadr2e 2iadame nain'ataloval meranie koncentracie N-NO3. Na 
spolahlive a komplexne riadenie procesu nitrifikacie/denitrifikacie v predradenej dinitrifikacii je 
potrebne meral koncentraciu N-NO3 aj_ na odtoku z nitrifikacie. (Meranie koncentracie N-NO3  

na konci nitrifikacie je zrealizovane na COV Ke2marok a aj na COV Spi§ska Nova Ves) 
Ziadame, aby sa na operatorske pracovisko riadiaceho systennu prena'§ali z odvodnovacej 
odstredivky aj nasledujuce Udaje: aktualne diferencialne otaoky, aktualny toeivjt moment 
Po2adujeme dopinit' system ASTRP a MaR o stra2enie a monitorovanie odberneho maxima 
elektrickej energie. 

10. Regulaciu doclavky vzduchu do aktivaenjtch nadr2i je potrebne dopinit' o mo2nost 
automatickeho ovladania duchadiel na zaklade nameranej hodnoty N-H4 ( analyzator) 
✓ nitrifikaonjtch nadr2iach. 

11. Kap. 12 - Teplo a paliva. - doporuOujenne vykurovanie novjtch stavebnjtch objektov - mimo 
novej prevadzkovej budovy rie§it - infra2iariami. Zaroven je potrebne dorie§it vykurovanie 
starej PB — t.j. kotolne, ktora je v suoasnosti v9konovo predimenzovana 

V§eobecne po2iadavky vypljtvajOce zo skOsenosti z prevadzkovania injtch COV: 
12. Steny v miestnostiach objektov: strojovna mechanickeho predeistenia, strojovna zahustenia a 

odvodnenia kalu, strojovna kaloveho hospodarstva je potrebne o§etrit.  vodoodolqm naterom. 
Taktie2 je to potrebne zabezpeail koncovku 02itkovej vody na napojenie WAP-ky, resp. hadice 
na ostrek podlahy a zneeistenjtch stien. 

13. Odvod vody zo zariadeni, kde sa odvadza kalova voda ( konnpaktne zariadenie 1KZ1a,b, 
rotaenjt zahusfova6 4RBZ1, dekantaana odstredivka 4D01 ), zabezpeail tak, aby bol plynuljt 
odvod kalovej vody do vnOtroarealovej kanalizacie a kalova voda 	nevylievala po podlahe. 

Pothatranska vociarenska 
,7wevarizkova spolo&vose, a.s. 

S pozdravom 	 0.
H rani 0

'9686,21/C1 76P -  5: 8S K8  29  0 P2 °1 
9p ria8d4 5 9  

-9- 
lng. Mikulas Koval' 
vjtrobnjt riaditel' PVPS a.s. 

K6pie:  
vybavujOci 
podaterna 
Konto : 52036142 
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Vec:
Dobudovanie a intenzifik'cin 30v Levola -. stanovisko k dokumentdcii pre stavebn€ konanre
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k dokumsntS,"iliy"rl5ff'",1-tfi::1;ra'sti6 vodar.ensk' spolo.nost'. Er.s,, Poprad a gener6lnvm

projektantom eOV DESIGN' s'r'o'' Bratislava'

Navrhovatrou rekon5trukc

NSvrhor,6parametreprerekon5trukciuarozSireni"covLevoia(rok2035):

ptitof,u sutovej odPadovej

Y: ( zataLavanie a charakteristicke zloZenie
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Parameter Jednotkv Proiektovand ridaie RoCnf Driemer
Podet ekvivalentnf ch obyvatelov Eoso l5 300 10 000

lqr 1,93 2,04

kr., 1,94 I,95

krn ,
0,60 0.60

Priemernj' dennj, pritok OV Q..z,r

rnr.dei-r r 616 I 056

m3.hod-l 6'.7
AA--

Ls-l l9 12.2

Prienrerny denny pritok vSetkfch
cudzich vdd Qu

m3.dei'r 2 488 2 488

mr.hod-r 104 104

l.s-l 29 29

Maxim6lny denny pritok Qa

m3.defi-r 5 607 4 600

mr.hod'l 234 le2
l.s- 65 53

Maxim6lny hodinovjr pritok
Qh,rr*

m:'.hod-r 356 275

ls- 99 76,5

Minim6lny hodinovy pritok Q4*iu
mr.hod-r 144 130

l. s'r 40 36

DaZd'ovf pritok na COV Qoul
rnr.hod-r 8s5"0

t.s 238.0

Pritok na biologickf stupefi Qu,'
rnj.hod-l 36 0

l.s-' t0 .0

Nivrhorr,f pritok odl'ahlovanf ch
mechanickv orediistenfch v6d

m3.hod-l 49 ,0

I.s- 136.5

Ukazovatel' Symbol Jednotka Stredni
hodnota

p-hodnota m-hodnota

Biochemick6
sDotreba kvslika

BSKstnn,rl mg.l- n 20 35

Chernick6 spotreba
kvslika

CHSKc' mg.l 49 r00 140

NerozDustene l6tky NL ms.l- 20 20 40

Amoniak6lny dusik N-NHr* ms,l- 1.8 r5lzst- 30t4at-

Celkovf dusik Ncelk ms.l-' 9,4 l5/30/- 40145t-

Celkovi'fosfor Pcelk mg.l-l 0,7 2"0 :)

Ukazovatel' Svmbol Ldtkov6 zncCistenie J ks.defi-t I

Biochemick6 spotreba kyslika BSKs 45

Chemickd spotreba kyslika CHSKc' 201

Neroznustend l6tkv NLros 82

Arnoniak6lny dusik N-NHq* 7,4

Celkovi dusik Ncelk 3 8,5

Celkovf fosfor Pcelk 2,87



I yp.1;3gt-t i a k o nrct:q.

tlpt-;r* k*iry1"6 je existujrici r:bjc*t, vo vypinacei komore.bude vybudovana novii stena- v ktorei

L:uele z-realizovan.v otvor 8i]0/8ti0 rnin uzatviiratel'ni'' starnidlom s elektropohon

otvoreni v pripade, Ze Cf:lV bude ntrtnd obtckovat". poias vyrrirnri0nych situdcii.
d. 23S_!.s_,

Stitokovi iuchtu
S{,t"k 

"6 
$"-l*ta.}e lrgvo navitoviiny porizemn, objekt, Odpadovd voda bwJe pritekat' d0 sutokot'e"1

iactrt_rr existujtcim gravita*nym potrubinr z v-vpinacej kcxnory. Odpndova voda br"rde odtekal" novo

navrliovany.rp grariiadnynr potrutim do *l'abu strojr:rvne raechiinickfho preddistenia. Ilo siltakovej

Saclrt_v trudfr zarjstene: graviiadnd potrubie are6lol.e-i kanaliziicie, ? x vytirrfni potrubie kalovej vocl)'

z *erpacej stanice kalirv-fch vdd, glavitaine potrubie iurnpov, ch vtid a beepedn<istnir pdepad

z prijmovej kotnory 2umpovyclt vOd"

Frijniov6 kr_rmnra Zurxpov-vch v6d ie novo na..'rhovauy iiastcdne do zeme zapustenl stavebny ob.iekt'

Zunipove vorly budil rrypr.l$t'and do p'rijm,ovej komory z fek&ineho vozidla cez. autonraticku stantcu na

pr.iiem iumpavyeh v6d, 'Iu buch.l zazna;lenfr,ani irier"rtifikadnd uclaje uiivatel'a. mneitstvo a kvalita

iumpo'ych"v6ci. precl vypir5t'anim iurnpovych r,Od z komory bude prebiehaf icl'l hornogenizfcia

pomocori ponornr;itn mie$adia"

Strojovria n"leui-lagickeho pr.eddislenia ie ncvo navrhovany nadzeuury stavebny tbjekt" Bu<le vnej

umiestnend ried rtiestnosf eieku"olozvctilne, nreshanickdho preddistenia bude 238

1.s1. Odpaclov6 voda burJe pritekat' zo sfitoktrvej 6achty grar;itafnynr potruhim do ifabu Sirky 800 mm,

ffiy* bude privedrn6 e5o fapada $trku. Za lapalorn $trku bude odpadovd voda ocitekat'na hrubd str<rjne

slierani hrablise, Zhrabkl, bud[ <topravouan$ s6stavou pascivy'ch tioplavntkov tlo Yariovdho kontajnera.

pc "*.ydisteni oclpadove.i vodv na lir.ubych hlabliciach sa bude nasledr:e iistit' r'dvojici kcirnpaktnjr*ir

zariadeni lKZ1a,b, Ltore" budrj umiestnend v rivoch samostalnich podzerTln;fch nrrdriia*h'

v k*mp^ktnych zariacleniach bude closhddzat' k zachytbvaniu.iernnjrch zhfabkov, pldvajircich lAtok.

lrkov a piesku. Zachyteiie jerrne zhrabky budir prepieran*, lisovane a n6sledne dopravovan€ $ikrnyrni

z6vitovj,'ri dopravnikrni <1o priebeZnehozdvitoieno otoptavriika i 2fr1 anirt do vafinvd?ro kontainera'

tliesok zachyteny na dne poztiiineho prevzclr.r$liovaneho lapada piesku bude lisovatry * dopravovanf

pomocou rifunj'Lh z.*vitovych <topravnihov cio priebeineho zivitovdho dopravnika 1'I'DZ a nim do

varlovdho i,iontajnera. plavajfice n*tirtoty a ruky zachytend v kompnktnom zariadeni buddr derpand do

Bikrndho z6vitovklvdho dopr.ar,nika z-hrairkov a spolocne so zhrabkami budir dopravovand prietre'znytn

zdvitovkovjm di:prarnrikorn lZill do vafiovdhcr kontainera'

Oiastofne elo zeme zapustenf stavebn;i objekt'

dpaciovA

torf bud
v ktorom . Mem!

ab, kde Il:0'61 m' kaf

zo stroiot'tle. zo Nn

PadovYch r'0c12 Prit



vanfi rszen'u, Nfvrhove parametrc i ks ierpadla

rivddzand rur*u ilN350 do

priepaciciveho lu{a na plavouhlyoh pri*padov' eb

hran&ch ROl,

i linkami biologickeho disteni* A a B' Jednu linku

denitrit-rkaf;ne nddrie Dl-iN A1. Al {81' I32) a dve

eneraind nddri RNK A {B)"

ir,la pritoku odpadovjrch 'od 
v ndclrZiach anaertibie budu osadend ludne ovlddani stavidl6 a v rladriiach

vrtufove mie5ad16. Do anaerdbnych traclrzi trude p iteka{ regqnerovany vratnii kal z regeneraenych

n6 
-r "-- -- 

osnclene vrtul'ovd mieiadld" Do prvych kotn0r

de

sa

NihifikadnA dast' biologickdho {istenia bude

prevz-clu5flovanY jemn
privodnych Potrubi
arnrat*rarni. TlakovY
osa<lend v d0char:ni"

kaloveho hosPoddrstva"

bude privad zany zdfichame k aktiva4nej nttdri'"i cJvr:ma nymi nefezovj'nri

ederrynivzetni,Iiaffibstatneprekaidulin}iubioiogickiho



frt\ch*refi
h tio pr vac gtdmu v nit cir nadrtiach biologickdho distenia budil

chadtrd v st dricharne. sirdast"or.r zciruZendho ob"iektu elficitarne

a previiilzkovej buelovv. l,fa prevzdu$floi'-anie ni drichadid v zapcjenf 2

pracovnd agregrity n I stneclajfiea rezervp. {lhod riadeny frekvendnlimi

menidsri v ztvislosti na aktudlnej koncen(rdcii roz

Ddvkovanic Fg2(SO+)3 do erdpaclovlrch v0c1 na oribriravanie firs;ftrru bucle zatrez.peiot'af novd

dAvkovacie zarjadenie . i]avkovanie bude tvorend jednou zasobnou stojatou plastovou dvojplait'oYou

n66rZou s objern6m Z{} nir s dlomi ddvkovacfrni ierpaetr}ami" lliii,kovanie bude riadene podtr'a prietolcu

odpadcl'ycli vdd od dasoveho spfnaia

Ili'losicke distenie oclpadov,ich v6d bgcle ukondend clvorna rndiAtnymi dosadzovacimi nddrZanii

i vyd.istenej odpadovej vody ocl aktivovaneho kalu

o kalu rlo aktiv6cie. Odsadeny a na dne diaslodne

niemr:in ku streeiu dosacizovacej nadrZe, clo kalovej

al do aktivadne.j nddrie" Odtok vv*distenej I'c;dy

ttlnovyrn octtokovyrn Zfabom" ktory bude vybavenf'

yeisterrd vntla bude odtekat' cez otvor I stcne do

odtokrtyei Sachty a n6sledne gravitaEne qntrubim I)I.{300 resp, tr}N4t}O clo memdho objektu a ndsledne

do recipientu,

pl6vajilce nedisrotv z dosadzovacich nddfzi budri otltekat'do akuntulacnej kr:mor1'plavajucich nedist6l.

T'dto komora je tvorend jeduou kornorfiu I nerszov{)ll rrorftou stenou pled odtokom kalovej vocll',

Zachytend plavajuce neeistoty bucli.r priebe'lne odt'eihovane f'ekdln-vm vozidlorn. KalorA voda bucie

graviiadne ooo"aizatra do rarutroareditvpj kanalizfcie n ndsleclne do derpacei stanice kalovfcir vdd.

odkial' bude prederpdvand pred mechanicke prcddisteirie'

liymene exi stuj riceho irree'zduSfr ex'aci eho systdmu

lernentatni za nnl'6 jeninoh ubiintlve membtdnov e

budu aj nad alej r'-vuiival' rra dod6vku veduchu do

vodooh, Havanijnir n6clr2 vznikne zmerlou sp6sobu

nadrZe bude mt:Znd vvpri5t'at' gravitadne alebo

a Taktle2 bucle nroine tento kal pomocou novdht:

ustenia a trdvodnettia kaiu.

Strojn€ zahustenie a odvodnenie kalu je navrftnutd v novom sarnostatnotn objekte tesncr vedl'a kfytej

sklaiky kalu. Objekt bude rozclelenf nii sanrotnu strojoviiu. elektrorozvodriu (velirr) a sklatl"



Na zahust'ovarie kalu je navrhnuiy roia{ny bubno

cclstredivka" Rota{tremu zahust ovadu bude predra

buele kal zahusteny na 2.5-3.5 % su$iny" Ilri
v autonratickej flokuiainej slaniei' KalovA voda

Kai *dstrede'y 
'a 

riekantadnej odsrreclivlte t:ucie vvparliivat' do zavitovkoveht-r dopravnika" ktorli bucle

dopravovat'kai na krytri sktr6dku.

dvoclilenia kalri elr:pravnikom na lmytri sklitlku'

odvodnendiro kalu pri predpokladanej sr'r$ine kalu

aj nakladanie oclvodnendho kalu na ndkiadnd aut$

ir ucle za,bezpredov at' univerzdl rT y kole sovf nakl ad ad'

. Celkovd plocha kalovych pali bude iiastodne

easti kalcvych poli kn'rdii v1'budovane objekty

6dkY kalu.

st€tnice if S tralu a kalovfch

#:;#JJ;'-'ril;ll:trf'*
a trovej prevfdzkovej buclovy a kalov6 vody

nrore sit uavrhnute dve nov€ poilorrle kalove

nych daZd'och"

tVoria v1'so

nadobY- iJerPadlo bude

iiZitkovei vodY bude meraf

emeho Zl.abu tncie osadene male poncrnd derpacllo. ktore bude prederpavat'vydistenu voctu

fov cta zbemei nd.doby pte sondu analyzAtnra r.'zoriek,

lls-{,ry-lu1t
{,cvo{sh*
ilro1il:
I{ydrologickd [isio:
Plocita povodia:
Stanidenie v km:
Ilriemem-d rodnv Ptietok :

Q:ss -<lenrrel
Qroo - roittd:

potok (ridaje s[lMU Bratislhvei za dlla 1 1 ,1 1 ,201tj a 28. I I '2016)
[,evoIn
4-32-01-050
62,40 kmz
15,2
0,4i5 rn3.s-1

0,043 m1.s'r
? -l)o ln.'s



!blv!-

Parametsr Kvaliia PV

r,recipieute
Kvalila

odpadavych
v0d rra

odtokr.r

istrechtf
hrtrlrrntR )

Kvalita PV
p{)

zmieBani
s0V

V*eobecnd
poliadavky na

kvatritu PV

{}.lv 26912010
Z.z.)

Fryrovlrante
vysledneho
zne{istenia

v F\r
s irnisn$'mi

limitrni

1]SKq fms-l- 2.2 l1 6 R? 7,i)

Cl{SKc, [mg,l-r l7 49 33,9 15 0

NL lrno"i- \ (l 2A 13

N_T"iHq, fmg"l 0,06 1.8 4,97 1,0 ?;

I. 2.q q.4 6.3 i)o /\

[].,,'rr, Itl!:.1- 0,06 0.7 0"3q6 0,4
iJ*$ I

Vypil5t,ale znesistenie z. navrhovane.l f f:V brude v sirlade s poiiadavkami NV SR t' 25ql?010

Z; z. podla piatndho ertisno-imisn*ho princitrru'

v rradviiznosti na vyisie nvedeni V;irn v danqf veci na VaSu iiadost'z hl'adiska ziujnr*v nasej

orsanizacie na useku erchrany v6d prcd zncflistenim zasielanre tcto

stanovisko:

1, K predloiendmu projektfir,€nru rie$eniu stavby ,,Dttbr.ttlrtt'nnie a intenzifikicia t}lt Levuis"

m6me nasledovne :

- Pdeuremli prietok odpadovych v$d, poufit$ do vypcidtov podl'a zmiesavace'i rovnice (Qr+ =

4?,5 l.s-r)" nie je mofiri rJosiahr:lgt' bez zasahu do verejnej kanalizircie tnesta, s ktarou projekt

stujirce| eOV i.evc,da {Qe+) drl recipientu

fa tejto distiame" PVPS" a's', Foprael u2

Zistene nezrovnalosti iiadarne v IID uviest'na pravir mieru, resp. doptnit" reievan enie

k navr1ovanyrn hodnotirn prietokov a keincentracii vypuifaneho znedistenia etnr'i

stavbu.

2. Dalej iiadame doPluit'do PD:

a) z6klacin6 infanndcie 0 memolrl objekte na odteiku z riesenei cov l-evo'a (zosta|a

kunddrneho merndht-r zari adenia;
ien do

kod
.z ich

predpisov;



v danej veci.

Toto stanovisko rn6 pl ost' dva roky a nenahriidza vyjadrenie organu Statnej vodnej spr6vy'

S pozdravom

slo\JtH$(Y !0D0tl0

0d*laPnY t

I v Dobrotka

technicko-prev6dzkovyn estnik

Priloha: 1 x DSP z 1212016, zv'azok E'5

Co: OU Levoda, Odbor starostlivosti o ZP

svP - 41 000
49 210 (form6t PDF)
49 230 - CZ 18558/2017-Ro
49 330 (form6t PDF)











oKRESx.f untD LEVoi.t
odbor starostlivosti o Livotnd prostredie

Pavla 59. 054 01 Levoda

Dtum: 28 -00- 2017

Podtatransk6 vod6rensk6 spolodnost', a.s.

Hranidnd 662117

058 89 Poprad

Vec

Stavba :,,Dobudovanie a intenzi frkdcia i OV Levo da,.

Okresny rirad Levo.da, odbor starostlivosti o Zivotn6 prostredie ako vecne a miestne
prislu5n;f orgilnSt6tnej spr6vypodliag 2ods.3, $ 3 ods. 1pism. e), $4ods. 1 zikonaNRSR
d. 180/2013 Z.z. o organiz6cii miestnej St6tnej spr6vy a o zmene a doplneni niektonych ziikonov
v zneni neskor5ich predpisov v spojeni s $ 5 ods.l zrikona t,. 525120(13 Z.z. o St6tnej spr6ve
starostlivosti o Zivotnd prostredie a o zmene a doplneni niektorych zhkctnov v zneni neskor5ich
predpisov, podlla $ 10S ods. 1 pism. m) zilkonaE.79l20I5 Z.z. o odpadoch ao zmene a doplneni
niektor;ich z6konov v zneni neskor5ich predpisov (dalej z6kon o odpadoch) na zdklade Ziadosti
Podtatranskej vod6renskej spolodnosti, a.s. Poprad, zo dira 30.05.2017, vyddva k predloZenej
projektovej dokument6cii pre stavebn6 konanie: ,rDobudovanie a intenzifikr{cia tOV Levoia,l
podl'a $ 99 ods. 1 pism. b) bod I zitkonao odpadoch nasledovn6

vyjadrenie,

ktor6 je v zmysle $ 99 ods. 2 zdkonao odpadoch zfvdznj,mstanoviskom.

Projektovrl dokument6cia, ktorri v decembri 2016 vypracovala iovdesign, s.r.o.,
Strojnicka 34,82I 05 Bratislava, rie5i rekon5trukdn6 a stavebn6 priice v arehli existujricej iOV
v Levodi. Projekt uvaZuje s qfstavbou nov6ho stupda hrub6ho a jemn6ho mechanick6ho
preddistenia, biologick6ho distenia vrdtane dosadzovacich n6drLi, dricharne spojenej s novou
prevddzkovou budovou a strojovne odvoddovania kalu spolu s krytou skl6dkou kalu.
Zprevildzky budri po rekon5trukcii vyradend tieto objekty: celli stupei mechanick6ho
preddistenia, nitrifikilcia, dosadzovacia nddri, starii dricharef,. Ostatnd objekty sa po
rekon5trukcii budri vyulivat aj nad'alej.

V65 list dislo /zo dia NaSe dislo
- /30.0s.20r7 0u_LE_OSZp_20r7t000769_002trrE

Telef6n Fax

+421-53-441125 +421-53-
447t430

Vybavuje
Ing Hasajov6

E-mail

eva.hasajova@minv.sk

Levoda
02.06.2017

Intemet teO

wwry,mqv".st 00151866



Poias realiuicie projektu ddjde k vzniku odpadov:

K6d odpadu Druh odpadu

aa
e. j. ou-LE-oszp -2017 0007 69-002tr18

Kateg6ria

io
o
o
o
o
o

mnoZstvo spdsob
(t) znelkodnenia

i

170101,
170102,
170103,
170107

170201
t70202
170203
170405
200306
200301

170302

P4
P3
P2
P2
P2
P1

P1

P1

o
o

Org6n St6tnej sprdvy odpadov6ho hospodiirstva

nemi nf mietky

k predloZenej projektovej dokument6cii pre rizemnd a stavebn6 konanie s nasledovnymi
podmienkami:

1' Podlla 5 77, ods. 2 zfrkona o odpadoch p6vodcom odpadov vznikajricich vd6sledku
uskutodiovania stavebnfch a demoladnych prdc, vykondvan;fch pre pr6vnick6 osoby
alebo frzick6 osoby - podnikatellov je ten, pre koho sa tieto pr6ce v konednom 5t6diu
vykon6vajri. Pri vykon|vani obdobnfch pr6c pre fyzickl osobyje pdvodcom odpadov
ten, kto uveden6 pr6ce vykon6va.

2. P6vodca odpadu zodpoved6 zanakladanie sodpadmi podfa zilkona oodpadoch aplni
povinnosti podfa $ 14 zrikona o odpadoch.

3. P6vodca odpadov bude odpady zhromaltovat' podlia druhov azabezpedi odpady pred ich
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim ridinkom tak, aby pri nakladani
s nimi nedoch6dzalo k riziku znedistenia vody, ovzduSia, p6dy, rastlin a Zivodichov
a nedoch6dzalo k obt'aZovaniu hlukom alebo zhpachom resp. nepriazniv6mu vplyvu na
krajinu.

4. Po ukondeni stavebnych prSc budri vzniknut6 odpady zneskodnen6 azhodnotene. Okolie
objektu bude zrekultivovand a vydisten6 od odpadov.

5. Zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov6ho hospod6rstva.
6. Zabezpedit odovzdanie odpadov, ktor6 vzniknf podas realizhcie stavby, osob6m

opr6vnenym nakladat's odpadmi podfa zfkona o odpadoch.
7. PoLiadat org6n St6tnej spr6vy odpadov6ho hospodrirstva o vyjadrenie k predloZeqim

dokladom o zhodnoteni resp. zneskodneni odpadov vkolaudadnom konanf podlia $ 99
ods. 1 pism. b) bod 5 zdtkonao odpadoch.

stavebn6 sut' a iny stavebny odpad
znedisteny Skodlivinami
drevo (odpad z debnenia)
sklo
plasty (obaloqi materi6l)
Lelezo, ocel
odpad z distenia objektov kanalizhcie
komun6lny odpad produkovany
podas vystavby
betrimenov6 zmesy

3500,0
3,0
0,1

1,5

40,0
10,0

3,0
300,0

Okresnli 0rad Levoda
i:-.4 htrr s'ia,r ro.-:fl irros?i o Zivotn6 prostred ie
l.iarnestie Majstra pavla 59, 0M 01 Levoda-1-



oKRESx.f unaD LEVoie
odbor starostlivosti o Liv otnd prostredie

Stftna vodnd spr6va
N6mestie Majstra Pavla, 054 0l Levoda

o O

Podtatransk6 vod6renskd spolodnost, a.s,
Hranidn6 662117
058 89 Poorad

o

Dobudovanie a intenzifik6cia iOV Levoda
- vyjadrenie orgSnu StStnej vodnej sprrivy kzilmeru stavby ak projektovej dokument6cii pre stavebn6povolenie

o Zivotn6 prostredie, o sprilry,
ment6ciu a Liadosf ektovei
vanie a intenzifikfcia 16 bude

(,.: 491211 vo Va5om vlastnictve, v k.ri. Levoda,

ProjektovS dokumentdcia,-9:14^"tptacoval v decembri 2016 rng.Ivan chabal' - autorizovanitstavebni inLiniet, reg. d.: 1774+Z*2)2. iovdesign, s.r.o.. Stroinicka 34. g21 05 Rrqriclc'o riaxiDt'lvuurry rrzttttcr) reg',c.: ,I / /+*L^.2Y,. Covdesign, s.r.o., Strojnicka 34, 827 05 Bratislava, rie5i

::T:_:i*uX:.rJ""-:ll:yrice 1 
are6li 

fxistujricej dov Levoda, konkrdtne zvy;isenie kapacity a ridinnosti,qPavrLy a uurllllosuexistujricej iov. lrolefi uy3zujg s rfvstavbou nov6ho stupfia hrubdho a jemn6ho rnechanick6hopreddistenia, biologickdho distenia rfrdtane dosadzovaci ch nddrLi, dricharne spojenej s novouprevSdzkovou budovou_ a .Toj,gul" odrlodfiovania kalu spolu s krltou skl6dkou kalu. zprev6dzky budripo rekonstrukcii tyjig"l.", tiefo 
^obf 

ek|,:. cglf stupei mecianickdho preoristenia, nitrifik6cia,
dosadzovacianhdrZ, star5 dricharen. ost{tn6objekty sa po rekonstrukcii budri vyuZiv at aj natalej.

V65 list ifslo/zo dia
| 1 41 t2017 tIS I 13 t3 0.5.2017

Vec

Na5e ifslo
ou-LE-o szP -20 t7 I 0007 61 _002/FB

budovy

Vybavujeilinka
Mgr. Forraiovri

E-mail

blanl<a, f-crrrai ova(g!m i nv. sli

Levoda
20.06.2017

Internet IeO
wr",,rv.rninv.sk 00151866

Stavebnd obiektv:

SO-01 Prijmovd komora Zumpovlfch iv6d
- SO-02 Mechanickd preddistenie
- SO-03 Cerpacia stanica

SO-04 ZdruLen! objekt biologick6ho jdistenia
S O-05 ZdruLenj, obj ekt dricharne a prlevddzkovej
50-06 Ddvkovanie siranu Leleziteho
SO-0 7 Dosadzovac ie nhdrLe
SO-08 N6drZe kalovdho hospod6rstv4
SO-09 Strojovia zahustenia a odvodnlenia kalu
SO-10 Kryt6 sklSdka katu
SO-11 eerpacia stanica kalovych v6dt
SO-12 Mernli Zl'ab

SO-13 Prepojovacie potrubia i

SO-14 Kanalizhcia
SO-15 Rozvody riZitkovej vody

Telef6n
+42r/915 395 925
+421/s3/44 tl 82s

Fax
+421/53 44 71 430

,ftum: 2g -06_ 20.17



SO-16 Rozvody pitnej vody
SO-17 K6blov6 pripojka VN 22 kV
SO-18 Trafostanica
SO-19 Sekund6rne k6blov6 rozvody NN
SO-20 VonkajSie osvetlenie a uzemflovacia sfstava
SO-21 Komunik6cie a spevnend plochy

Prevddzkovd srtborv:

- PS-01 Mecha'ick6 preddistenie a prederp6vanie odpadovyich v6d
- PS-02 Biologick6 distenie a rozvod tlakov6ho vzduchu
- PS-03 Dosadzovacie nhdrLe
- PS-04 Kalov6 hospod6rstvo
- PS-05 Prevddzkov,! rozvod silnopnidu
- PS-06 MaR a ASRTP

Okresnf rirad Levoda, odbor starostlivosti o Zivotn6 prostredie ako vecne a miestne prislu5nl;?
org6nStatnej spr6vypodl'a$2ods.3, $3 ods. I pism.e), $ 4ods. IzilkonaNRSR d. 1B0l20I3z.z.
oorganizhcii miestnej St6tnej spr6vy aozmene adophieni ni"ktory"h z6konov vspojeni s $ 5 ods. I

ivosti oZivotnd prostredie a ozmene a doolneni
ona d. 36412004 Z.z. ovod6ch a o zmene iirkonu

v siet'ovfch odvetviach org6n verejnej sprdr,y na f
a podl'a $ 22 ods. (1) pism. c) zhkona (,. I12010,2.2. o ochrane pred povodriami prislusny orgiin ochrany
pred povoddami,vydfwa podl'a $ 2B vodndh o zilkonanasledovn6

vyjadrenie:
org6n St6tnej vodnej sprSvy kzdmeru stavby a k predloZenej projektovej <lokumentdcii pre stavebn6

povolenie nem6 pripomienky, av5ak navrhovan6 uskutoinenie stavby 1e z hl'adiska ochrany vodnfch
pomerov moin6 za nasledujricich podmienok:

1' Navrhovanf stavba podl'a $ 52 ods. (1) pism. e) vodndho zhkona je vodnou stavbou,
na uskutoinenie ktorej je potrebn6 povolenie orgdnu Stdtnej vodnej .p"iry vyd6van6 podl,a
$ 26 vodn6ho zfkona.

2' V vodopr6vne povolenie je potrebn6 uviest' ridaje podl'a g B ods. (l) Vyhl65kyM prostredia Slovenskej republiky d. 45312000 Z.z. (vyhl65ka), 
- 
ktorousa ustanovenia zhkona ('. 5011916 Zb. o irzernnom pl6novani a stavebnom

poriadku (stavebny z6kon) v zneni neskor5ich predpisov a predloZit' n6teiitosti stanoven6 v S B
ods. (2) vyhl65ky, tj. okrem in6ho ai:
o 2 x origin6l projektovri dokument6ciu

stavbv.
\T/pracovanf autorizovanlm projektantom na vodn6

o prehlSsenie o odbornej sp6sobilosti projektanta na projektovanie vodnyoh stavieb,
' doklady, kt Le je vla o stavby alebo Ze m6

k pozemku opr6vf,uje Ladovanfi stavbu (listyvlastnictva, gindly nie. u tore existujircej stavby

. z Levoda'

5 podl'a g l40b zilkona

predpisov, on) v zneni neskor5ich

strana 2 z 2 vyjadrenia Cislo; OU-LE-OSZ7-20 j7/00076I_002/FB



a

a

rozhodnutia, stanovisk6, vyjadrenia, sirhlasy, posirdenia alebo ind opatrenia dotknutych org6novStdtnej spr6vy a obce,

ni inZinierskych sieti v pripade, Ze d6jde
stavieb s vedenim inZinierskych sieti,
oBice,

predpisov, poloZka 60 pism. g) sadzobnit u rpraun'y";r:i1TilIi: 
poplatkoch v zneni neskorsich

zoznam ridastnikov konania.

Toto vyjadrenie v zmysle $ 28 ods. (3) vodndho zhkonanie je rozhodnutim v spr6vnom konanianenahrhdza povolenie ani srihlas org6nu St6tnej vodnej rp.aoy foavan6 podl,a tohto z6kona.

Podl'a ustanovenia $ 73 ods. (18) vodndho zdkonasa povaZuje za zhvdzn|stanovisko v zmysle

:r:1ik*?li,i;3l1lit6 
zb' o fzemnom prhnovani a stavebnom poriadku lstaveu,ry zftkon)v riplnom

orJhn. o urad LevodaNil;.r,: :;"1fffioo,'ii:f"Mgr. Blanka Fo*aiovii1-
vedfca odboru

s tr ana 3 z 2 vyj adre ni a Cis I o : O U- LE_ O S Zp _2 0 I 7 /0 002 6 I _0 0 2 /FB
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